
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Силабус дисципліни 

«Лісова ентомологія» 

 

1. Профіль дисципліни 

 
 

 

 

 

Кафедра біології та  

захисту лісу 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 3-й рік; 5-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Андреєва Олена Юріївна 

Профайл викладача(-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-elm/m-sklad-elm/andreeva-olena-yurijivna 

 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-096-351-51-30 

e-mail: andreeva-lena15@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle 

 

http://beta.znau.edu.ua:3398/ 

 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 16.00 

до 18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

 
 «Лісова ентомологія» є дисципліною обов’язкової компоненти навчального плану  

циклу дисциплін загальної підготовки, яка забезпечує підготовку фахівців спеціальності 

205 «Лісове господарство». Основним завданням дисципліни є створення базових знань, 

що пов’язані з головними групами та видами шкідників деревних рослин, їх впливом на 

погіршення стану, зниження стійкості, продуктивності лісостанів та їх захисних 

санітарно-гігієнічних функцій, а  також з сучасними засобами і методами захисту об’єктів 

лісового господарства. Курс спрямований на комплексне вивчення уражених деревних 

рослин, динаміки змін санітарного стану, причин виникнення та закономірностей 

поширення осередків, значення зовнішнього середовища та чинників, що сприяють 

розвитку спалахів масового розмноження або гальмують їх. До завдань лісової 

ентомології слід віднести прогнозування виникнення спалахів масового розмноження, 

вивчення шкоди і втрат, що спричиняють шкідники лісу, визначення методів 

попередження ураження та боротьби з ними. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-elm/m-sklad-elm/andreeva-olena-yurijivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-elm/m-sklad-elm/andreeva-olena-yurijivna
mailto:andreeva-lena15@ukr.net
http://beta.znau.edu.ua:3398/


 

4. Мета та цілі дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка бакалаврів лісового 

господарства в галузі захисту лісу від шкідників. Лісова ентомологія, як складова частина 

захисту лісу, є одним з провідних предметів професійної підготовки спеціалістів для 

лісового господарства. Знання лісової ентомології необхідні фахівцям лісогосподарського 

профілю, котрі працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, 

лісничому, інженерам державних підприємств лісового господарства, лісових культур, 

охорони та захисту лісу тощо, працівникам спеціалізованих підприємств лісозахисту та 

працівникам лісовпорядкувальних експедицій.  

 

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна  

 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

ІТН. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі 

та практичні 

проблеми у галузі 

лісового і 

мисливського 

господарства або у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю 

природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

 

 

СК 4. Здатність аналізувати стан 

дерев, лісостанів, особливості їх 

росту і розвитку на основі вивчення 

дослідних даних, літературних 

джерел та нормативно-довідкових 

матеріалів. 

СК 11. Здатність планувати й 

реалізовувати ефективні  заходи з 

організації господарства, підвищення 

продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого на 

екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів. 

 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

 

Заочна 

 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 22 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни «Лісова ентомологія»: очний, за умов карантину – 

змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання 

через систему Moodle), дистанційний. 

 

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

1 Т1 Вступ. Предмет і завдання лісової ентомології та 

лісогосподарське значення. 
1 

1 2 Т2 Зовнішня будова тіла комах. 2 

3 Т3 Внутрішня будова тіла комах. 2 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

4 Т4 Розмноження, розвиток і життєві цикли комах.  2 

1 5 Т5 Систематика та класифікація комах  2 

6 Т6 Екологія та динаміка чисельності комах 1 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

7 Т7 Хвоєгризучі шкідники лісу 1 

2 8 Т8 Листягризучі шкідники лісу 1 

9 Т9 Стовбурові шкідники лісу 3 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4) 

10 Т10 Шкідники надземної частини молодих насаджень 1 

2 

11 Т11 Шкідники підземних частин рослин 1 

12 Т12 Шкідники шишок, плодів і насіння 1 

13 Т13 Технічні шкідники  1 

14 Т14 Методи захисту лісових насаджень від шкідників. 

Моніторинг. 
1 

Разом : 20 6 

 

Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

1 Т2 Зовнішня будова тіла комах 2 
1 

2 Т3 Внутрішня будова тіла комах 2 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

3 Т4 
Розмноження, ембріональний розвиток та будова яйця 

комах 
1 

2 
4 Т5 

Постембріональний розвиток комах. Типи личинок та 

лялечок 
1 

5 Т5 Систематика комах та філогенія 2 

6 Т6 
Типи пошкоджень, що завдають комахи деревам і 

Чагарникам 
2 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

7 Т7 Хвоєгризучі шкідники 2 
2 

8 Т8 Листогризучі шкідники 2 



9 Т9 Стовбурові шкідники. Родина короїди 1 

10 Т9 

Стовбурові шкідники. Жуки родин вусачі, златки та 

довгоносики. Лускокрилі родин червиці і склівки. 

Перетинчастокрилі родини рогохвости 

1 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4) 

11 
Т10 Шкідники розсадників, лісових культур і природного 

подновлення 
2 

1 12 Т12 Шкідники шишок, плодів і насіння 2 

13 Т14 Ентомофаги комах-шкідників лісу 1 

14 Т13 Технічні шкідники деревини 1 

Всього: 22 6 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/іспит – 60/40 

Вага кожної активності 

здобувача вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 1 бал 

Практичні – 2 бали за 1 заняття 

Самостійна робота  – 0,5 бали за 1 питання, Модульна 

контрольна робота 1 бал за 1 питання, Індивідуальні 

завдання (реферат) – до 5 балів 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
60 балів 

Критерії оцінювання іспит за 100-бальною шкалою  
 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто 

він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 
 

Знання лісової ентомології необхідні фахівцям лісогосподарського профілю, котрі 

працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, лісничому, 

інженерам держлісгоспів (лісового господарства, лісових культур, охорони та захисту 

лісу), працівникам спеціалізованих підприємств лісозахисту та працівникам 

лісовпорядкувальних експедицій. 

 

Програмні результати навчання 
 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової 

бази і робити аргументовані висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.  

 

7. Пререквізити 

 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із основ фахової 

підготовки, метеорології, дендрології, фізіології рослин з основами цитології, лісової 

зоології, загальної екології. 
 



8. Політики дисципліни 
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі). Списування під час здачі тестів модулів та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку.  
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Передбачено використання 

дистанційної платформи Moodle, виконання тестових завдань у Google Forms. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 
 

1. Аверкиев И. С. Атлас вреднейших насекомых леса. М.: Гослесбумиздат, 1974. 

265 с.  

2. Андреєва О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Лісова ентомологія» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 205 «Лісове господарство». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 92 с. 

3. Берриман А. Защита леса от насекомых вредителей. М.: Гослесбумиздат,1990. 

234 с.  

4. Воронцов А. И. Лесная энтомология. М.: Высш. шк., 1982. 383 с.  

5. Гусев В. И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых 

деревьев и кустарников. М.: Лесн. пром., 1984. 472 с.  

6. Завада М. М. Лісова ентомологія. К.: КВІЦ, 2007. 186 с.  

7. Завада М.М., Гузій А. І., Білокінь М. В. Лісова ентомологія: підручник; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. Київ: Аграр Медіа Груп, 2010. 404 с. 

8. Ильинский А.И., Тропин И. В. Надзор, учет й прогноз массових размножений 

хвоє- и листогрызучих насекомых в лесах СССР. М.: Лесн. пром., 1965. 103 с.  

9. Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. Харьков: 

Новое слово, 2009. 396 с. 

10. Падий Н. Н. Краткий определитель вредителей леса. М.: Высш. шк., 1972. 288 с.  

11. Падій М. М. Лісова ентомологія. К.: Вид. УСГА, 1993. 352 с. 
 

Додаткова 
 

1. Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу 

/ відповідальний укладач В. Л. Мєшкова. Харків: УкрНДІЛГА, 2011. 27 с. 

2. Мозолевская Е. Г., Катаєв О. А., Соколова Э. С. Методы лесопатологического 

обследования очагов стволовых вредителей и болезней леса. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 152 

с.  

3. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання: СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний 

від 2007-05-01]. К.: Мінагрополітики України, 2006. 32 с. 

4. Рывкин Б.В. Энтомофаги и защита леса. Минск, 1963. 96 с.  

5. Справочник по защите леса от вредителей й болезней. М.: Лесная 

промышленость, 1980. 246 с.  

6. Санітарні правила в лісах України. Київ: ДКЛГ України, 1995. 19 с.  



7. Храмцов Н.Н., Падий Н.Н. Стволовые вредители леса и борьба с ними. М.: Лесн. 

пром-сть, 1965. 160 с.  

8. Шмиговський К. А. Атлас комах України. К.: Радянська школа, 1962. 224 с.  

 

 


